Halk-Grarup Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 18. Januar 2018

Blad nr. 212
Formandens initialer:
AG

Dagsorden

Beslutning
Fremmødte: Anders Gammelgaard, Thomas Hansen, Thyra Bohsen, Dorit
Møller, Susan Christensen, Flemming Madsen, Jytte Weber Jørgensen,
Christina Ackerman, Lars Peter Melchiorsen, Helle Meinhardt
Afbud:
Referent: Susan Christensen

1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse af referat

Ad. 1 Dagsorden blev godkendt
Ad. 2 Referatet underskrives d. 21.02.18

3.
Samarbejdsaftalen med Øsby

Ad. 3 De tidligere rettelser genfremsendes til Øsby Menighedsråd. Dorit
Møller, Thomas Hansen, Anders Gammelgaard og Flemming Madsen er
valgt som repræsentanter.

4.
Låse og pengeskabe i kirkerne

Ad. 4 Der er indhentet tilbud og der er kommet lås i til sakrestiet.
Muligheden for et brugt skab undersøges. Anders Gammelgaard ringer til
Lars Østergaard og undersøger hvordan de nye låse kan laves.

5.
Opfølgning på parkeringsplads og
fremtidige kirkegårde
6.
Retningslinjer for økonomisk
hjælp/julehjælp

Ad. 5 Landskabsarkitekten kommer i slutningen af januar og ser på
kirkegårdene og parkeringspladserne. Vi afventer datoen.

Ad. 6 På det kommende formandsmøde forklares retningslinjerne. Vi
afventer og tager det op igen efter formandsmødet.

7.
Entré til koncert med saxofonkvarteten

Ad. 7 Menighedsrådet er indstillet på at der opkræves 50 kr i entré. Thyra
Bohsen undersøger muligheden for at have en konto i Jyske Bank, hvor
der kan tilknyttes mobilepay.

8. Orientering fra kontaktperson

Ad. 8 Der arbejdes på at personalehåndbogen bliver opdateret. Annette
Sønnichsen og Eva Anker er med i arbejdet. Der har været afholdt
lønsamtaler og næsten alle er gennemførte nu.

9.
Medarbejderne

Ad. 9 Lydanlægget skal have det årlige tilsyn i Halk og Grarup Kirker, der
er enighed om at det virker fint nu.
Der er kommet en del vand i tårnet i Halk Kirke pga. slagregn. Dieckman
har været og se på det, og der er afgivet et tilbud.
Vilstrup Menighedsråd vil gerne med på den årlige
personale/menighedsråds tur.
Størrelsen på gravstederne skal overvejes, da der reelt set ikke er plads
nok til det antal personer som gravstederne er beregnet til.
Der er kommet en ny praktikant, så nu er der tre praktikanter.
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10.
Nyt fra formanden
• Kirkeblad

Forsikringsselskabet har i første omgang afslået skaden efter lynnedslaget
på Grarup Kirke. Der forsøges at skaffes et vidne.
Der blev udleveret programmer for stiftsdagen d. 17. Marts 2018
Distribueringen af kirkebladet kan ikke længere foretages af Post Nord.
Tilbuddet fra Finn Dahl accepteres.

11.
Nyt fra præsten
• En snak om liturgien
• Fælles menighedsrådsmøde med
Vilstrup
• Sognekoret skærtorsdag
• Dåbsbørn 3-års markering

12.
Punkter på dagsorden til kommende
menighedsrådsmøde

13.
Eventuelt

Halk, den 18. Januar 2018

underskrifter

Ad. 11
•
•
•
•

En snak om liturgien: Udsættes til næste møde.
Der bakkes op om et fælles menighedsrådsmøde efter
sommerferien.
Sognekoret medvirker skærtorsdag i Vilstrup.
Der planlægges et opsamlingsarrangement hvert halve år for
dåbsbørn i Halk, Grarup og Vilstrup Kirker.

Ad. 12
•
•
•
•
•
•
•
•

En snak om liturgien
Låsesystem
Projektor til kirken
Opfølgning på landsskabsarkitektens besøg
Opfølgning på lynnedslaget
Samarbejdsaftalen med Øsby
Lydanlæg til præstegårdsladen
Tilmelding til stiftsdagen d. 18. Marts 2018

Ad. 13
Der indkaldes til et evaluerende møde om sognekoordinatoren. Til mødet
deltager Anders Gammelgaard, Annette Ejlersen, Dorit Møller og
præsterne.

